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Voluntari de la Liceul Eftimie Murgu Bozovici şi Liceul de
Chimie şi Medicina Vrsac prinşi în .......“ hora “ colectării
ambalajelor de la Stara Palanka

In data de 19 mai a.c., în localitatea Stara Palanka din comuna
Bela Crkva voluntarii organizaţiilor GEC Nera, SPEO CARAS
Oraviţa, EKO BREG Vrsac şi SKOLA PUS Bela Crkva au realizat
o monitorizare alternativă a stării factorilor de mediu şi a
biodiversităţii din zona umedă Labudovo Okno (cu statut de zonă
Ramsar) din cadrul rezervaţiei naturale Deliblatska Pesčara.
Cu aceasta oazie, voluntarii au realizat şi o igienizare a
malului stâng al Dunării, în aval de localitatea Stara Palanka, pe o
lungime de 2 km.
Pe baza observaţiilor realizate de către voluntari, GEC Nera a
întocmit raportul de monitorizare care a fost pus la dispoziţia
autorităţilor de mediu din România şi Serbia.
●

Marea hoinareală 2007
GEC NERA, în parteneriat cu Instituţia Prefectului judeţul
Caraş – Severin şi cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Reşiţa
implementează în perioada octombrie 2006 – septembrie 2007
proiectul “Parteneriat ONG – autorităţi locale, destinat
implementării aquis-ului
comunitar de mediu la nivelul
gospodăriilor ţărăneşti din zona rurală a parcurilor naturale ale
Banatului de Sud”. Bugetul total al proiectului este de 30053 Euro
din care 26913 Euro reprezintă cofinanţarea Uniunii Europene
prin programul Phare 2004 Societatea Civilă, Componenta 2 –
Adoptarea şi implementarea acquis-ului comunitar.
Scopul proiectului este acela de a accelera procesul de
implementare a reglementărilor acquis-ului comunitar de mediu la
nivelul gospodăriilor ţărăneşti din 14 localităţi aparţinând zonei
rurale a parcurilor naturale Cheile Nerei – Beuşnita şi Porţile de
Fier.
In perioada 15 – 16 iunie a.c voluntarii GEC Nera au realizat o
campanie de informare a cetăţenilor care în mod traditional îşi
desfăşoara activitatea în gospodării ţărăneşti izolate din zona
Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşnita situate pe teritoriul
comunelor Sasca Montană, Şopotu Nou şi Ciclova Română.
In cadrul campaniei a fost distribuită broşura “Fermier în
Europa” şi pliante privind reţeaua Natura 2000, pe teritoriul
judeţului Caraş – Severin furnizate de catre Instituţia Prefectului –
Judeţul Caraş - Severin şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Reşiţa.
Cu ocazia acestei campanii GEC Nera împreună cu o echipa a
TVR Timişoara, au făcut o promovare a punctelor de consiliere şi
consultanţă, destinate accelerării implementării acquis-ului
comunitar de mediu care funcţionează în cadrul fiecărei primării şi
care au fost înfiinţate în perioada februarie – mai a.c în cadrul
implementării proiectului.
In acest an, campania de informare este inclusă în tradiţionalul
tur ecoturistic MAREA HOINAREALĂ pe care centrul de
voluntariat al GEC Nera îl realizează în perioada iunie septembrie cu scopul de a promova valorile patrimoniului natural şi
de a contribui la dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale din
zona parcului.

Monitorizarea mediului la Cascada Beusniţa

La evenimentul din 15 – 16 iunie au participat şi voluntari din
Serbia care activează în cadrul asociaţiilor SKOLA PLUS Bela
Crkva şi EKO BREG Vrsac, care împreună cu voluntarii GEC Nera
au realizat o monitorizare a stării mediului pe Valea Beiului şi în
zona punctelor turistice Ochiul Bei şi Cascada Beuşniţa din
rezervaţia naturală Cheile Nerei - Beuşniţa .
Mariela Sturza – coordonatorul centrului comun de
voluntariat al microregiunii Dunăre –Nera – Caraş

În cadrul întâlnirii, participanţii au facut propuneri privind
obiectivele
planului comun de management al rezervaţiei
naturale transfrontaliere Balta Nera – Dunăre & Labudovo. Acest
document constituie principalul rezultat al proiectului, pe baza
căruia autorităţile din România şi Serbia pot să realizeze în viitor
administrarea în comun a ecosistemului din această zonă.
Cu aceasta ocazie a fost definitivat conţinutul cap. III - Scopul
planului de management , temele şi obiectivele de management.
In perioada mai - august experţi din cadrul GEC Nera,
Administraţiei Parcul Natural Porţile de Fier, Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Reşiţa, Instituţiei Prefectului Judeşul Caraş –
Severin, Universităţii Eftimie Murgu Reşiţa, Universităţii de
Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara, Administraţiei
Vojvodinasume Pancevo, Primaăriei Moldova Nouă şi Primăriei
Socol, vor redacta draft-ul Planului comun de management al
rezervaţiei naturale transfrontaliere Balta Nera – Dunăre &
Labudovo.
●

Zilele Dunării la Sicheviţa
In data de 29 iunie a.c la Sicheviţa a fost comemorată Ziua
Dunării, eveniment aflat pe agenda Comisiei Internaţionale a
Dunării.

ACTIVITĂŢI ÎN MICROREGIUNEA
DUNĂRE - NERA – CARAŞ
Un plan comun de management pentru rezervaţia
naturală transfrontalieră Balta Nera – Dunăre &
Labudovo Okno
In data de 19 mai a.c., în localitatea Stara Palanka din comuna
Bela Crkva ,a avut loc întâlnirea grupului comun de lucru (GLIM
ANP) , din cadrul secretariatului tehnic al asociaţiei de cooperare
transfrontalieră DUNCA COOPERATION la care participă
reprezentanţi ai GEC Nera, Addministraţiei Parcul Natural Porţile
de Fier, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Reşiţa, Consiliului
Local Moldova Nouă, Consiliului Local Socol, Adminstraţiei
Vojvodinašume Petrovaradin, Societăţii Ecologice EKO BREG
Vrsac şi Organizaţiei ŠKOLA PLUS Dositej Obradović Bela
Crkva.

Sicheviţa prima gazdă din mediul rural a Zilelor Dunării

Intalnirea a fost organizată de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Reşiţa, DEC Nera şi Primaria Sicheviţa.
In cadrul evenimentului asist. univ. d-na. Ileana Rotaru de la
Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa şi dr. ing. Cornel Popovici
Sturza de la GEC NERA, au prezentat în cadrul temei Dunărea un
fluviu al cooperarii, proiectul microregiunii de colaborare
transfrontalieră Dunăre - Nera – Caraş, precum şi modalităţile de
dezvoltare în viitor a comunicării dintre comunităţile locale de pe
ambele maluri ale Dunării.
In continuare,dl. Ilie Chincea , directorul executiv al APM
Reşiţa şi d-na Aurelia Ţîţan de la Agenţia Regională pentru
Protecţia Mediului Timişoara au prezentat oportunităţile pentru
dezvoltare durabilă oferite microregiunii Dunăre - Nera – Caraş de
artera fluvială a Dunării şi nevoia valorificării acestor oportunităţi
în interesul dezvoltării comunităţilor locale de pe ambele maluri
ale Dunării
Echipa ENVIRONMENT NEWS
Dragi prieteni vă aşteptăm în paginile buletinului informativ
ENVIRONMENT NEWS cu comentarii, propuneri, articole şi ştiri
privind activitatea partenerilor din Romania şi Serbia destinată
realizării unui lumi mai curate în microregiunea Dunăre – Nra –
Caraş. Materialele vă rugăm să le trimiteţi pe adresa de e-mail:
gecneara@yahoo.com

Intalnirea GLIM ANP de la Stara Palanka

Lumea mirifică a microregiunii
Dunăre – Nera – Caraş
PARCUL NATURAL MUNTII VARSETULUI
Muntii Varsetulu sunt cunoscuti prin flora diversificata, mai
ales prin plante medicinale si clima binefacatoare asmaticilor.
Posibilitatile recreative ale acestei naturi minunate sunt completate
completate de partidele de vanatoare a animalelor mici.
Varful Gudurita cu o altitudine de 641 m, deasupra nivelului
marii, este cel mai inalt punct al Voivodinei.

VARSET (Vrsac) - oraşul care urcă încet muntele

Datorita pozitiei unice a Muntilor Varsetului in sesul
Banatului, diversitatii florei si faunei, ecosistemelor bogate in
paduri, peisajelor si panoramelor frumoase, cea mai mare parte a
zonei muntoase impadurite, in suprafata de 4177 ha, este protejata
din 1982, cand a devenit parc natural.
Scopul principal al protectiei mediului in aceasta zona este
indreptat spre mentinerea , dezvoltarea si amenajarea suprafetelor
protejate; satisfacerea necesitatilor de recreere a populatiei locale
si dezvoltarea turismului.
Acest scop se realizeza pe baza unui program de protectie si
dezvoltare a ariilor protejate si a unui program special intocmit in
vederea dezvoltarii turismului, programe pe care le aproba
administratorul parcului. Trebuie mentionat ca protectia mediului
planificata pentru Muntii Varsetului nu limiteaza dezvoltarea
agrementului si turismului, ea contribuind deopotriva la o
amenajare si dezvoltare mai buna in ceea ce priveste ecosistemul
din regiune.
Muntii Varsetului, cu cele 6 mii de hectare impadurite, au
amenajate terenuri de vanatoare. Cea mai atractiva este vanatoarea
de mistreti, caprioare si fazani. Locuri de vanatoare mai cunoscute
sunt in apropierea dunelor Deliblata. Cerbii din aceste zone sunt
considerati ca fiind cele mai valoroase trofee din Europa.
Iubitorii pescuitului se delecteaza pescuind in raul Caras,
canalul Dunarea – Tisa – Dunarea si in ferme piscicole. In
imediata apropiere a orasului Varset (in izlazul Varsetului ) se
afla un lac unde se pot intalni pescari si vanatori. Bogatia lacului
este pestele iar a imprejurimilor gasca si rata salbatica. O ambianta
asemanatoare precum si placeri sportive ofera si Dunarea , la o
distanta de 60 km de Varset.
Flora
Flora din Muntii Varsetului are o functie recreativa si de
sanatate si pronuntat caracter estetic - decorativ. In acest sens, in
mod deosebit, aici se evidentiaza vegetatia padurilor care se intind
pe o suprafata de cca. 48 km2 si cuprind in jur de 28% din Muntii
Serbiei. Fondul silvic total al acestor munti este repartizat in

modul urmator: stejar (1364 ha), tei (668 ha), salcam (513 ha) ,
paduri de foioase - fag, paltin etc. (330 ha) , pin negru 44 ha. O
prezenta importanta o constituie padurile de tei si salcam care,
atunci cand infloresc, dau acestui spatiu o aroma specifica
intensa, devenind in aceelasi timp un loc ademenitor pentru turisti
si pentru culegatorii de plante medicinale.
Proprietatile medicinale si recreative, precum si alte calitati
ale vegetatiei din padurile Muntilor Varsetului , rezulta din
structura lor biologica..
Vanatoarea
Diversitatea morfologice, vegetatia specifica a padurilor din
zonz dunelor Deliblata, Muntii Varsetului, padurile din campie si
stufarisurile din tinuturile Dunarene si a altor cursuri de ape,
vegetatia baltilor, biodiversitatea acvatica, diversitatea culturilor
agricole, influentele climatice favorabile si alte particularitati
locale locale asigura conditii favorabile de adapost pentru
existenta numeroaselor specii de vanat cu blana si vanat cu pene.
De fapt aceasta zona reprezinta o suprafata deschisa pentru
vanatoare, unde isi gasesc conditii de trai aproape toate speciile
faunei caracteristice ecosistemelor din campii.
Aici gasim urmatoarele specii de vanat: cerbul, caprioara,
mistretul, iepurele, lupul, vulpea, pisica salbatica, viezurele si
dihorul dintre speciile cu blana si fazanul, potarnichea, prepelita,
turturica, porumbelul salbatic, rata salbatica, sitarul, cucuveaua,
corbul si gaita reprezentand speciile de vanat cu pene.
Majoritatea speciilor existente, au valoare deosebita si sunt
protejate prin lege.
Terenul de vanatoare imprejmuit “Dragicev Hat” este o zona
populata cu principalele specii salbatice pentru vanat, iar pentru
cresterea lor au fost luate masuri deosebite.
(www.vrsac.com)
●

CHEILE MINIŞULUI
Traseul turistic Cheile Minisului strabate Munţii Aninei pe o
distanţă de aproximativ 40 km intre Oravţa şi Bozovici. Pe acest
traseu se pot vizita câteva obiective turistice minunate: Paralela
45, Barajul şi Lacul de Acumulare Gura Golâmbului, Păstrăvăria
şi fortificaţia de la km 21+4
pe şoseaua Anina-Bozovici,
folosită în cel de-al doilea
război
mondial
pentru
controlul şoselei.
La km 17,1, versantul
drept al Minişului, a fost
spintecat parcă de o spadă
uriaşă: este valea Veleasca,
pe care vin în Miniş apele
puternicului izvor carstic
Bigăr. Cascada Bigărului,
parcă totdeauna la fel de
violentă , azvârle în părâul
Miniş, apele izvorului de la
7 m înălţime, pe un bloc
compact de tuf calcaros. Mai
sus, la numai 115 m apa,
iese de la baza unui perete
înalt de cca. 100 m, intr-o
Cascada Bigăr
"pânză" zdrobită sub povara
unui enorm grohotiş calcaros care umple fundul văii Valeasca.
Zona izvorului Bigăr a fost declarată rezervaţie naturală mixta
- ZCS / RN - Categoria I pe o suprafaţă de 270,90 hectare în
cadrul Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa. Reprezentative
pentru flora rezervaţiei sunt ghimpele (Ruscus aculeatus), bujorul

de pădure (Peonia mascula var triternotifolia), alunul turcesc
(Corylus colurna), nucul comun (Jugleus regia).
Speciile prezente ale faunei sunt râsul (Lyncs lyncs), ursul
(Ursus arctos), pietrosul bărbos (Emberiza cirulus), vipera cu corn
(Vipera ammodytes).
●

VALEA ŞUSAREI
In imediata vecinatate a satului Sasca Montană, urmând
cursul râului Şuşara se află Valea şi Cheile Şuşarei, caracterizate
prin păduri de fag cu vegetaţie abundentă. Drumul până aici ,trece
pe lângă Cabana Şuşara, construită în 1855, şi care, în decursul
timpului a funcţionat atât ca restaurant şi ca loc de cazare pentru
turişti, cât şi ca tabară şcolară, centru de cercetări, iar mai târziu ca
staţie seismică.
Din Oraviţa, se ajunge în zonă pe DN 57 până la intersecţia cu
DJ 571. Se urmează, apoi şoseaua până în Sasca Montană.
In zonă a fost constituită rezervaţia naturală Cheile Şuşarei,
în cadrul Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa, având o
suprafaţă de 247,80 hectare de tip Mixtă - ZCS / RN - Categoria I.
Flora caracteristică
este reprezentată prin
alunul turcesc (Corylus
colurna), vişinul turcesc
(Podus mahaleb), nucul
comun (Jugleus regia),
maceşul de Beuşniţa
(Rosa
stylosa
var
beucensis), tisa (Taxus
baccata),
mojdeanul
(Fraxinus
ornus),
cărpiniţa
(Carpinus
orientalix),
ghimpele
(Ruscus
aculeatus),
cornişorul
(Ruscus
hypoglosum), stânje-nelul
(Iris graminea), bujorul de
pădure (Peonia tenuifolia
var triternatifolia), săbiuţa
Cascada Şuşara
(Gladiolus
illiricus),
garofiţa bănăţeană (Dianthus banaticus), bujorul bănăţean (Peonia
officinalis var banatica).
Speciile caracteristice ale faunei sunt ursul (Ursus arctos),
râsul (Lynx lynx), vulturul alb (Neophran perenopterus), lăstunul
mare (Apus melba), lăstunul de stâncă (Hirunda rupestris),
rândunica roşcată (Hirunda daurica), pietrarul bănăţean (Oenanthe
hispanica), presura bărboasă (Emberiza cirulus), vipera cu corn
(Vipera amodytes), şarpele orb (Anguis fragilis colticus),
scorpionul (Euscarpius carpathicus), liliacul mediteranean
(Rhinolopus luryale).
Pe cărările uşor accesibile, turiştii pot ajune repede la
principala atracţie a acestei zone, Cascada Şuşara. Se pot vizita
deasemenea Pştera cu Apă şi Peştera cu Nisip.
Constantin Creţu – volutar asociaţia SPEO CARAŞ

LOCALITĂŢILE MICROREGIUNII
DUNĂRE – NERA- CARAŞ
BAZIAŞ
Când spui Baziaş, îţi aduci imediat aminte de două lucruri
învăţate la şcoală: la Baziaş intră Dunărea pe teritoriul României; la
Baziaş s-a construit prima cale ferată din România. Pentru sârbi, însă,
Baziaş înseamnă şi mănăstirea Sfântul Sava.

Actualmente având rang de sat, localitatea aparţine din punct de
vedere administrativ,de comuna Socol. Istoria sa, se împleteşte cu
cea a mănăstirii. Istoricii presupun că mai întâi a fost construită
mănăstirea, iar apoi satul, unde au fost aduşi lucrători care să
muncească pământurile mănăstireşti. Aceştia au primit câte-un loc de
casă şi de grădină, dar li s-a acordat şi dreptul de a-şi duce animalele
la păşunat, de a tăia lemne din pădurile mănăstirii, ei fiind şi scutiţi
pentru o vreme de impozite.
Din
nefericire,
incursiunile
armate
turceşti au avut influenţe
negative asupra aşezării,
dat fiind faptul că sătenii
(perneavorii) erau fie
ucişi în lupte, fie luaţi
prizonieri laolaltă cu
călugării.
După
ce
Banatul şi Oltenia trec în
1718 sub stăpânirea
austriacă,
şi
după
organizarea Confiniului
de Graniţă de-a lungul
fluviului, mulţi dintre
perneavori preferă să se
înregimenteze
în
Regimentul 2 sârboromân. În 1795, Baziaşul
devine port important la
Baziaş - Mănăstirea Sf. Sava
Dunăre. Importanţa sa
economică creşte puternic, mai cu seamă după construirea, cu
începere din 1847, a primei linii de cale ferată. Primul tren va pleca
din gara aşezării pe 1 noiembrie 1856. În 1860, Baziaşul va avea şi
un oficiu vamal. Maximul populaţiei va fi atins în 1880, mulţi dintre
lucrătorii feroviari alegând să locuiască aici. Atunci, Baziaşul a avut
516 locuitori. De asemenea, a devenit un loc atractiv pentru recreaţie.
Aici au funcţionat un hotel şi un cazinou.
Din nefericire, în clipa de faţă Baziaşul mai trăieşte doar prin
istorie, regimul comunist retezându-i orice speranţă de viitor. E
greu de crezut că se vor găsi investitori care să-l ridice la
strălucirea de odinioară.
Cornel Popovici Sturza – preşedinte GEC Nera

Programul de Vecinătate
România – Serbia 2004- 2006
RO 2004/016 - 943.01.02.07

GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE NERA
325600 Oraviţa, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, judeţul Caraş –
Severin Tel./fax +4 0255 572026, +4 0722 437197,
www.gecnera.ro , gecnera@yahoo.com
Data editării: Iulie 2007

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod
necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
Programul de Vecinatate România - Serbia 2004-2006 are ca obiectiv
general atingerea unei dezvoltări economico-sociale echilibrate în zona
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